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Pozmeňujúci návrh  3 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

v mene skupiny PPE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Boj proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 15 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 15a. víta skutočnosť, že na základe 

rozhodnutia Predsedníctva zo 14. apríla 

2014 Európsky parlament prijal nové 

pravidlá, ktoré zahŕňajú vytvorenie 

špecializovaných orgánov, napríklad 

poradného výboru zaoberajúceho sa 

sťažnosťami akreditovaných asistentov 

poslancov na obťažovanie poslancami 

Európskeho parlamentu a prevenciou 

obťažovania na pracovisku, ako aj skôr 

vytvoreného poradného výboru 

zaoberajúceho sa sťažnosťami na 

obťažovanie a prevenciou obťažovania na 

pracovisku pre zamestnancov EP; s 

uspokojením berie na vedomie zavedenie 

podávania dôverných správ a začatie 

kampane na zvyšovanie informovanosti 

zameranej na boj proti sexuálnemu 

obťažovaniu v rámci Parlamentu; 

poznamenáva, že ostatné inštitúcie EÚ 

vytvorili podobné orgány; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  4 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

v mene skupiny PPE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Boj proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ 

Spoločný návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže sexuálne obťažovanie je 

formou násilia voči ženám a dievčatám a 

najextrémnejšou formou diskriminácie z 

dôvodu pohlavia, ktorá ešte stále pretrváva; 

keďže podľa štúdie FRA z roku 2014 v 

rámci celej EÚ s názvom Násilie páchané 

na ženách zažila každá tretia žena v 

dospelosti fyzické alebo sexuálne násilie; 

keďže až 55 % žien v EÚ bolo sexuálne 

obťažovaných; keďže 32 % všetkých obetí 

v EÚ uviedlo, že tohto obťažovania sa 

dopustil nadriadený, kolega alebo 

zákazník; keďže 75 % žien v povolaniach, 

ktoré si vyžadujú určitú kvalifikáciu, alebo 

na pozíciách vo vrcholovom manažmente 

bolo sexuálne obťažovaných; keďže 61 % 

žien zamestnaných v sektore služieb bolo 

vystavených sexuálnemu obťažovaniu; 

keďže 20 % mladých žien (vo veku od 18 

do 29 rokov) v EÚ-28 sa už stretlo s 

kybernetickým obťažovaním; keďže každá 

desiata žena bola vystavená sexuálnemu 

obťažovaniu alebo prenasledovaná 

prostredníctvom nových technológií; 

D. keďže sexuálne obťažovanie je 

formou násilia voči ženám a dievčatám a 

najextrémnejšou formou diskriminácie z 

dôvodu pohlavia, ktorá ešte stále pretrváva; 

keďže približne 90 % obetí sexuálneho 

obťažovania sú ženy a približne 10 % 

muži; keďže podľa štúdie FRA z roku 

2014 v rámci celej EÚ s názvom Násilie 

páchané na ženách zažila každá tretia žena 

v dospelosti fyzické alebo sexuálne násilie; 

keďže až 55 % žien v EÚ bolo sexuálne 

obťažovaných; keďže 32 % všetkých obetí 

v EÚ uviedlo, že tohto obťažovania sa 

dopustil nadriadený, kolega alebo 

zákazník; keďže 75 % žien v povolaniach, 

ktoré si vyžadujú určitú kvalifikáciu, alebo 

na pozíciách vo vrcholovom manažmente 

bolo sexuálne obťažovaných; keďže 61 % 

žien zamestnaných v sektore služieb bolo 

vystavených sexuálnemu obťažovaniu; 

keďže 20 % mladých žien (vo veku od 18 

do 29 rokov) v EÚ-28 sa už stretlo s 

kybernetickým obťažovaním; keďže každá 

desiata žena bola vystavená sexuálnemu 
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obťažovaniu alebo prenasledovaná 

prostredníctvom nových technológií; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  5 

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz 

v mene skupiny PPE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Boj proti sexuálnemu obťažovaniu a zneužívaniu v EÚ 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 16 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. vyzýva predsedu Európskeho 

parlamentu a administratívu Európskeho 

parlamentu, aby: 

– za rešpektovania súkromia obetí 

urýchlene a dôkladne preskúmali nedávne 

správy v médiách o sexuálnom obťažovaní 

a zneužívaní v Európskom parlamente, 

informovali poslancov o výsledkoch a 

navrhli vhodné opatrenia, ktorými sa 

zabráni novým prípadom; 

– hodnotili a v prípade potreby 

pozmenili zloženie príslušných orgánov s 

cieľom zabezpečiť nezávislosť a rodovú 

rovnováhu, ďalej posilňovali a podporovali 

fungovanie svojho poradného výboru 

zaoberajúceho sa sťažnosťami 

akreditovaných asistentov poslancov na 

obťažovanie poslancami Európskeho 

parlamentu, ako aj svojho poradného 

výboru pre zamestnancov Parlamentu pre 

prevenciu obťažovania a uznali dôležitosť 

činnosti týchto výborov;  

– prehodnotili svoje pravidlá s 

16. vyzýva predsedu Európskeho 

parlamentu a administratívu Európskeho 

parlamentu, aby: 

– za rešpektovania súkromia obetí 

urýchlene a dôkladne preskúmali nedávne 

správy v médiách o sexuálnom obťažovaní 

a zneužívaní v Európskom parlamente, 

informovali poslancov o výsledkoch a 

navrhli vhodné opatrenia, ktorými sa 

zabráni novým prípadom; 

– hodnotili a v prípade potreby 

pozmenili zloženie príslušných orgánov s 

cieľom zabezpečiť nezávislosť a rodovú 

rovnováhu, ďalej posilňovali a podporovali 

fungovanie svojho poradného výboru 

zaoberajúceho sa sťažnosťami 

akreditovaných asistentov poslancov na 

obťažovanie poslancami Európskeho 

parlamentu, ako aj svojho poradného 

výboru pre zamestnancov Parlamentu pre 

prevenciu obťažovania a uznali dôležitosť 

činnosti týchto výborov;  

– prehodnotili svoje pravidlá s 
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cieľom zahrnúť do všetkých poradných 

výborov pre prevenciu obťažovania aj 

stážistov, zvýšili záujem o posilnenie ich 

pozitívnych opatrení a zamedzili 

konfliktom záujmov v súvislosti s členmi 

týchto dôležitých výborov; vyšetrili 

stanovené prípady, udržiavali dôverný 

register prípadov, ktoré sa časom vyskytli, 

a určili najlepšie prostriedky na 

zabezpečenie nulovej tolerancie na 

všetkých úrovniach inštitúcie; 

– zriadili pracovnú skupinu 

nezávislých odborníkov s mandátom 

preskúmať situáciu v oblasti sexuálneho 

obťažovania a zneužívania v Parlamente, 

ktorá vykoná hodnotenie existujúceho 

poradného výboru zaoberajúceho sa 

sťažnosťami akreditovaných asistentov 

poslancov na sexuálne obťažovanie 

poslancami Parlamentu a poradného 

výboru pre zamestnancov Parlamentu pre 

prevenciu obťažovania a navrhne 

primerané zmeny; 

– v plnej miere podporovali obete v 

rámci parlamentných postupov a/alebo 

postupov miestnej polície; v prípade 

potreby aktivovali núdzovú ochranu alebo 

zabezpečujúce opatrenia a plne vykonávali 

článok 12a služobného poriadku, pričom 

zabezpečia, aby sa tieto prípady úplne 

vyšetrili a uplatnili sa disciplinárne 

opatrenia; 

– zabezpečili vykonávanie dôrazného 

a účinného akčného plánu boja proti 

sexuálnemu obťažovaniu v záujme 

prevencie a podpory a povinných školení 

pre všetkých zamestnancov a poslancov o 

rešpekte a dôstojnosti na pracovisku s 

cieľom zaistiť, aby sa prístup nulovej 

tolerancie stal normou; sa plne zapojili do 

kampaní na zvyšovanie informovanosti za 

účasti všetkých poslancov a útvarov 

administratívy, s osobitným dôrazom na 

cieľom zahrnúť do všetkých poradných 

výborov pre prevenciu obťažovania aj 

stážistov, zvýšili záujem o posilnenie ich 

pozitívnych opatrení a zamedzili 

konfliktom záujmov v súvislosti s členmi 

týchto dôležitých výborov; vyšetrili 

stanovené prípady, udržiavali dôverný 

register prípadov, ktoré sa časom vyskytli, 

a určili najlepšie prostriedky na 

zabezpečenie nulovej tolerancie na 

všetkých úrovniach inštitúcie; 

– zriadili pracovnú skupinu 

nezávislých odborníkov s mandátom 

preskúmať situáciu v oblasti sexuálneho 

obťažovania a zneužívania v Parlamente, 

ktorá vykoná hodnotenie existujúceho 

poradného výboru zaoberajúceho sa 

sťažnosťami akreditovaných asistentov 

poslancov na sexuálne obťažovanie 

poslancami Parlamentu a poradného 

výboru pre zamestnancov Parlamentu pre 

prevenciu obťažovania a navrhne 

primerané zmeny; 

– v plnej miere podporovali obete v 

rámci parlamentných postupov a/alebo 

postupov miestnej polície; v prípade 

potreby aktivovali núdzovú ochranu alebo 

zabezpečujúce opatrenia a plne vykonávali 

článok 12a služobného poriadku, pričom 

zabezpečia, aby sa tieto prípady úplne 

vyšetrili a uplatnili sa disciplinárne 

opatrenia; 

– zabezpečili vykonávanie dôrazného 

a účinného akčného plánu boja proti 

sexuálnemu obťažovaniu v záujme 

prevencie a podpory a povinných školení 

pre všetkých zamestnancov a poslancov o 

rešpekte a dôstojnosti na pracovisku s 

cieľom zaistiť, aby sa prístup nulovej 

tolerancie stal normou; sa plne zapojili do 

kampaní na zvyšovanie informovanosti za 

účasti všetkých poslancov a útvarov 

administratívy, s osobitným dôrazom na 
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skupiny s najzraniteľnejším postavením, 

ako sú stážisti, akreditovaní asistenti a 

zmluvní zamestnanci; 

– vytvorili inštitucionálnu sieť 

dôverných poradcov osobitne prispôsobenú 

parlamentným štruktúram, ktorá by 

poskytovala podporu a poradenstvo 

obetiam, ako je bežnou praxou v prípade 

zamestnancov Komisie; 

skupiny s najzraniteľnejším postavením, 

ako sú stážisti, akreditovaní asistenti a 

zmluvní zamestnanci; 

– vytvorili inštitucionálnu sieť 

dôverných poradcov osobitne prispôsobenú 

parlamentným štruktúram, ktorá by 

poskytovala podporu a poradenstvo 

obetiam a v prípade potreby by hovorila v 

ich mene, ako je bežnou praxou u 

zamestnancov Komisie; 

Or. en 

 

 


